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Rolnictwo regionu
Zarejestrowanych jest tu ponad 100 tys. gospodarstw
rolnych (średnia wielkość ok.13,4 ha)

Pogłowie zwierząt w gospodarstwach indywidualnych w
2018 r. ( stan na czerwiec) wynosiło:

Drób- 14 450 796 szt.

Bydło- 1 019 592 szt.

Świnie - 282 632 szt.

Owce- 26 624 szt.

Konie- 13 791 szt.;

Kozy- 1214 szt.

Główne kierunki produkcji: chów bydła mlecznego i
mięsnego. Podlaskie może się pochwalić największą obsadą
bydła w Polsce (93,3 szt./100 ha użytków rolnych przy
średniej dla kraju 30,8 szt./100 ha).



W strukturze towarowej produkcji rolniczej dominuje produkcja 
zwierzęca (93 %) i stanowi najwyższy udział w kraju. W strukturze 
użytkowania gruntów rolnych bardzo duży udział posiadają łąki i 

pastwiska (32,4 % powierzchni użytków rolnych).



Pod względem skupu mleka województwo podlaskie wraz z 
mazowieckim zajmuje pierwsze miejsce w kraju i stanowi ponad 
40% produkcji mleka krajowego (w tym województwo podlaskie 

prawie 22 %).



Województwo podlaskie należy do grupy
regionów charakteryzujących się dynamicznym
rozwojem rolnictwa ekologicznego. W 2010 r. 

gospodarstwa stanowiły 10% wszystkich
ekologicznych gospodarstw w Polsce (zajmowały
5 miejsce). W 2016 r. udział ten wyniósł 15,3%, 

co uplasowało region na 2 miejscu w kraju.



Przeciętne ceny skupu produktów rolnych

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2019

w złotych

Ziarno zbóż(bez siewnego) – za 1 dt

Pszenica 47,82 83,26
Żyto 31,31 72,44
Owies 27,92 71,83
Kukurydza 62,77 74,55

Ziemniaki – za 1 dt 19,99 72,74

Żywiec rzeźny – za 1 kg 

Bydło (bez cieląt) 4,52 6,60
Trzoda chlewna 4,47 4,06
Drób 3,99 3,67

Mleko – za 1 hl 99,00 140,77
Olej napędowy za 1l 3,44 5,19

Płaca minimalna 1276 2250



Organizacja 
Podlaskiej Izby Rolniczej

W dniu 1 lutego 1999 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
delegatów z byłych wojewódzkich izb rolniczych w Białymstoku, 
Łomży i Suwałkach, powołano Podlaską Izbę Rolniczą z siedzibą w 
Białymstoku.

Izba Rolnicza jest instytucją samorządu rolniczego.

Reprezentujemy interesy rolników, producentów rolnych, osób 
prowadzących gospodarstwa rolne.

Obecnie jesteśmy jedną z nielicznych izb posiadających biura we 
wszystkich miastach powiatowych. Łącznie mamy 14 biur 
powiatowych, siedziba biura wojewódzkiego mieści się w 
Porosłach. Zatrudniamy 18 pracowników - przy jednym z 
najskromniejszych budżetów w kraju.

Organami Podlaskiej Izby Rolniczej są: Walne Zgromadzenie, 
Komisja Rewizyjna, Zarząd oraz Rady Powiatowe Izby. 

Mamy 209 delegatów, których reprezentuje pięcioosobowy Zarząd.



Grzegorz Leszczyński
Prezes Zarządu

Marek Siniło od 28 marca 2017r.

Adam Niebrzydowski do 28 lutego 2017r.

Wiceprezes 

Witold Grunwald 
Członek Zarządu

Jolanta Wielgat od 23 stycznia 2018 r.

Piotr Rusiecki do 23 stycznia 2018 r.

Członek Zarządu

Antoni Sowiński od 18 marca 2016 r.

Stanisław Rogalski do 14 grudnia 2016 r.

Członek Zarządu

Skład Zarządu 
Podlaskiej 

Izby Rolniczej 
V kadencji



Zgodnie z Ustawą o Izbach 
Rolniczych, izby nie mogą 
prowadzić działalności 
gospodarczej, stąd Izba powołała 
spółkę PROSPERITA, która zajmuje 
się m.in. sprzedażą kolczyków dla 
zwierząt gospodarskich, 
efektywnych mikroorganizmów 
oraz akcesoriów do produkcji 
mleka.



Rola Podlaskiej 
Izby Rolniczej

Do najważniejszych zadań Podlaskiej Izby 
Rolniczej, zgodnie z ustawą i statutem, 
należy występowanie do organów 
administracji rządowej w województwie i 
organów samorządu terytorialnego z 
inicjatywą w zakresie regulacji prawnych 
dotyczących rolnictwa rozwoju wsi i rynków 
rolnych oraz opiniowanie projektów tych 
przepisów. 

Podlaska Izba Rolnicza podjęła 
szereg działań zmierzających do 
poprawy sytuacji społeczno-
gospodarczej na obszarach 
województwa podlaskiego.



Sprawy, 
którymi Izba 
zajmowała się 
w ostatnich 
latach

Afrykański Pomór Świń

Szkody łowieckie

Niekorzystne Zjawiska Atmosferyczne

PROW 2014-2020

Ubój rytualny

Budowa obwodnicy Augustowa

Budowa gazociągu w Raczkach

Program azotanowy i OSN



Spotkania organizowane przez Podlaską Izbę Rolniczą

8 lutego 2019r.- spotkanie Zarządu 
PIR z bankami ws. ustawy o 
restrukturyzacji podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne

18 lutego 2019r.- spotkanie ws. 
omówienia zasad opiniowania 
rocznych planów łowieckich



25 czerwca 2018r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie 
Przewodniczących Rad Powiatowych z Wicewojewodą Podlaskim- Janem Zabielskim 

w sprawie suszy



Spotkania dotyczyły dzierżawy gruntów oraz odstrzału 
sanitarnego dzików. 

Na terenie województwa podlaskiego są położone 

4 parki  narodowe:

▪ Białowieski Park Narodowy

▪ Biebrzański Park Narodowy

▪ Narwiański Park Narodowy

▪ Wigierski Park Narodowy

Podlaska Izba Rolnicza wnioskowała do Dyrektorów PN 
o powołanie w skład Rad Naukowych Przedstawicieli 
PIR.

Spotkania Zarządu z Dyrektorem
Biebrzańskiego Parku Narodowego

2016 rok

2017 rok



Uczestniczyliśmy w następujących komisjach:
• stale w posiedzeniach m. in. Krajowej Rady Izb Rolniczych, Rady 

Społecznej Doradztwa Rolniczego, Rady Społecznej KOWR, 
posiedzeniach Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania 
Problemów w Rolnictwie;

• w posiedzeniach Sejmiku Województwa Podlaskiego, w 
posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i 
Środowiska przy Sejmiku Województwa Podlaskiego,

• w posiedzeniach Komitetu Organizacyjnego Regionalnej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie;

• w obradach Rad Zatrudnienia: Wojewódzkiej i Powiatowych;

• w komisjach konkursowych m. in.: Bezpieczne gospodarstwo 
rolne, Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, Agroliga;

• w komisjach przetargowych ANR/KOWR dot. sprzedaży 
nieruchomości do kwietnia 2018r.



Działalność opiniotwórcza Podlaskiej Izby Rolniczej

▪ Na bieżąco opiniujemy projekty ustaw i rozporządzeń dot. 
rolnictwa;

▪ Wydajemy opinie:

• dot. poręczenia zakupu nieruchomości

• dot. zmiany przeznaczenia gruntów;

• dot. kupna/sprzedaży nieruchomości;

• dot. obwodów łowieckich;

• dot. wysokości podatku rolnego;

• dot. egzekucji komorniczej ws. przedmiotów należących do rolnika 
prowadzącego gospodarstwo.

▪ Udzieliliśmy ponad 22 000 różnego rodzaju porad i konsultacji;



W ramach Spółki PROSPERITA 
wykonaliśmy:

•21 400 wniosków obszarowych;

• 340 planów rolnośrodowiskowych;

• 170 wniosków inwestycyjnych m.in.: 
na modernizację, młodego rolnika, 
restrukturyzację gospodarstw 
rolnych;

• 1700 wniosków suszowych;



Wydajemy bezpłatnie
Agroizbę

w 4000 egzemplarzy, 
która jest 

rozprowadzana w 
Biurach Powiatowych 

PIR



Delegaci Izby aktywnie angażują 
się w pomoc rolnikom w 
sytuacjach nadzwyczajnych. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
zaangażowanie w prace komisji 
ds. szacowania szkód klęskowych 
oraz łowieckich.

W latach 2015- 2018 
przedstawiciele PIR dokonali 47 
585 szacowań szkód na 
powierzchni 1 013 108 ha w 
wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych.



Susza
• Występowaliśmy o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, o powołanie 

komisji szacujących szkody suszowe oraz zmiany w sposobie wyliczania 
strat;

• 25 czerwca 2018r. zorganizowaliśmy spotkanie z Wicewojewodą w 
sprawie suszy;

• Uczestniczyliśmy społecznie w pracach 118 komisji szacujących szkody 
suszowe;

• Pracownicy pomagali wypełniać wnioski suszowe o udzielenie rolnikom 
pomocy finansowej;

• Występowaliśmy wielokrotnie o zabezpieczenia wsparcia finansowego 
dla członków komisji szacujących straty;



Szkody łowieckie
▪ PIR  wspiera rolników w walce o odszkodowania i zmianę prawa łowieckiego;

▪ Organizujemy spotkania z władzami w celu wypracowania satysfakcjonujących 
rozwiązań m.in:

• 21 lutego 2018r.- Debata PIR poświęcona przyszłości Prawa łowieckiego w Polsce;

• 1 marca 2018r.- spotkanie w Ministerstwie Środowiska z przedstawicielami Izb 
Rolniczych dot. łowiectwa;

▪ udział przedstawicieli PIR w pracach komisji sejmowych dot. prawa łowieckiego;

▪ Opiniowanie projektów aktów prawnych;

• Opiniowanie rocznych planów łowieckich dla ponad 160 Kół łowieckich;

• Zaopiniowano wydzierżawienie 112 obwodów  łowieckich na kolejne dziesięciolecie;

• Szacowaniu szkód łowieckich- od kwietnia 2018 roku wyłącznie w szacowaniu 
odwoławczym;

▪ Podlaska Izba Rolnicza śledzi na bieżąco sytuację;



Opiniowanie projektów aktów prawnych
200 opinii do aktów prawnych w tym najważniejsze dotyczyły m.in.:

▪ wystąpieniem u  dzików afrykańskiego pomoru 
świń;

▪ ustawy Prawo Łowieckie
▪ zmiany ustawy o ochronie zdrowia  zwierząt
▪ płatności bezpośrednich
▪ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020;
▪ Programu azotanowego;
▪ Projektów ws. Obszarów Szczególnie Narażonych
▪ stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego.



Prowadziliśmy wielokrotne konsultacje 
dotyczące nowego Programu  PROW 2014-
2020. Wypracowano szereg uwag 
szczególnie do działań związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego tj:

▪Modernizacja gospodarstw rolnych;

▪Młody rolnik;

▪Restrukturyzacja małych gospodarstw;

▪Programy Rolnośrodowiskowe. 



6 Szkoleń pn. „Nowoczesne technologie uprawy 
zbóż w województwie podlaskim” w ramach 
Transferu wiedzy i działań informacyjnych : 

• W ramach szkoleń zostało przeszkolonych 
180 osób;

• Szkolenia odbyły się w: Grodzisku, Białymstoku, 
Hajnówce, Pilikach i Suwałkach;

Umowy podpisane z PODR w Szepietowie:

▪Usługi doradcze- usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i 
usługi z zakresu zastępstw- 674 789,40 zł

Analiza opłacalności produkcji rolnej w 116 gospodarstwach 
województwa podlaskiego;

▪Transfer Wiedzy i działalność informacyjna- 266 560,06 zł



Fundusze pozyskane na działalność statutową m.in.:
Zadania zrealizowane w ramach KSOW:

▪ Młodzi nadzieją podlaskiego rolnictwa- czyli dlaczego warto zostać na wsi- konkurs na 
najciekawszy artykuł- 5 436 zł. Na konkurs wpłynęło 25 prac.

▪ Konferencja „Rozwój północno- wschodniej Polski na rynku wołowiny” w Augustowie, 

udział wzięło120 osób- 18 201,48 zł

▪ Reportaże „Małe gospodarstwa rodzinne siłą podlaskiej wsi- program”- 25 835 zł

▪ Piknik Jagnięcy pt. „Jagnięcina podlaska- walory smakowe i zdrowotne”- 11 247,16 zł

▪ Rachunkowość rolna- nie ma powodu by się jej bać- seminarium/ warsztaty- 9 800 zł

▪ Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż bezpośrednia- seminarium/ warsztaty-9 852,30zł 

▪ Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny- szkolenia z elementami warsztatu- 13 542,87 zł

▪ Jagnięcina podlaska na śniadaniu Mistrzów- 18 650 zł

▪ „Pszczelarstwo- alternatywa dla małych gospodarstw”- 5 570,40 zł

▪ Wyjazd studyjny „Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych”-24 600 zł

▪ Konferencja pn. „Smog- nie tylko w mieście”- 10 018,55 zł



Zadania zrealizowane w partnerstwie w ramach
Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:
• Kierunek- rozwój- konferencja połączona z warsztatami rozwoju osobistego oraz międzyregionalnym konkursem 

„Skarby Europy zaklęte w szkle”;

• „Jagnięcina podlaska na śniadaniu mistrzów” w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w 
Białymstoku;

• Forum Rolnicze w Janowie w partnerstwie ze Zespołem Szkół CKR w Janowie

• Konferencja „Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie” – 90 929,75 zł

• Konferencja „Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z 
wykorzystaniem modeli krótkich łańcuchów dostaw”- 2 145 zł

• „Rozszerzanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych” wyjazd studyjny 
organizowany przez Lubuską Izbę Rolniczą.

• Podlaskie innowacje rolnicze w obiektywie kamery. Organizowane przez EuroCentre Krzysztof Mnich.

• Forum Rolnicze w Janowie organizowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

• Święto Gminy w Zambrowie organizowane przez Urząd Gminy Zambrów.

• Konferencja „Tradycja i Rozwój” organizowana przez Warmińsko- Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z PIR, 
Pomorską i Mazowiecką Izbą Rolniczą. W ramach konferencji organizowany jest konkurs „Skarby Europy zaklęte w 
szkle”.

• Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej 
jakości- wyjazd studyjny Słowacja- Węgry, Czechy- Austria. W wyjeździe wzięło udział 5 przedstawicieli Podlaskiej 
Izby Rolniczej.



Wnioski złożone w ramach KSOW:
▪ Innowacje oraz sprzedaż bezpośrednia na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa –

konferencja;

▪ Szacowanie szkód łowieckich – Prawo łowickie w świetle nowych przepisów”;

▪ Jarmark – prezentacja lokalnych produktów spożywczych i rękodzieła powiatu bielskiego;

▪ „Forum rolnicze – istota i potrzeba izb rolniczych oraz aktualna sytuacja w rolnictwie” – cykl 
spotkań;

▪ Konkurs Fotograficzny – Podlasie oczami PROW;

▪ Warsztaty kulinarne dla Koła Gospodyń Wiejskich;

▪ Konferencja nt. zdrowego i racjonalnego żywienia wraz z formalności prawnych oraz 
wymaganiami higieniczno - sanitarnych przy uruchomieniu małej gastronomii, w tym zasady 
bhp i p. poż. na stanowisku pracy;

▪ Konferencja na temat omówienia kwestii podpisania umowy CETA;

▪ „Pierwsza pomoc – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców obszarów 
wiejskich”;

▪ Seminarium/ warsztaty „Rachunkowość rolna- na bis”;

▪ Seminarium/ warsztaty „Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż bezpośrednia” II edycja;



Przykłady zadań zrealizowanych przez Podlaską Izbę Rolniczą w ramach 
Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny-
szkolenia z elementami warsztatu

Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż 
bezpośrednia- seminarium/ warsztaty

Rachunkowość rolna- nie ma powodu by się jej 
bać- seminarium/ warsztaty dla 50 osób



Przykłady zadań zrealizowanych przez Podlaską Izbę Rolniczą w ramach 
Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

Konferencja pn. „Smog- nie 
tylko w mieście” dla 100 osób

Szkolenie/ warsztaty: „Pszczelarstwo-
alternatywa dla małych gospodarstw” dla 20 
osób

Wyjazd studyjny- „Produkt 
lokalny a zasady funkcjonowania 
inkubatorów kuchennych” dla 20 
osób 



Projekty wniosków złożone do KSOW w 2019r.:

Wnioski złożone przez Podlaską Izbę Rolniczą:

• W kierunku godnej starości- wizyta studyjna na Pomorze w partnerstwie 
z Kółkiem Rolniczym w Orli;

• Polsko- Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów  wiejskich- wyjazd studyjny;

• Pszczelarskie ABC;

Wnioski w partnerstwie:

• „Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie- wyjazd studyjno-
kooperacyjny Podlaskiego Związku Pszczelarskiego”;

• Zainspiruj się dziedzictwem;

• Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w 
ramach grup producentów;

• 2 projekty we współpracy z Firmą EuroCentre;

• „V-te Święto Gminy Zambrów” .



Organizujemy 
szkolenia m.in.:

• Szkolenie dla 14 myśliwych 
z zakresu „Zasad i metod wykonywania 
odstrzału redukcyjnego zwierząt 
będących pod ochroną: żubrów, wilków 
i bobrów”;

• 4 jednodniowe szkolenia dla 60 osób 
z zakresu przetwórstwa mleka i mięsa 
z elementami warsztatu;

• Przeszkoliliśmy ponad 800 osób m.in.: z 
zakresu szkoleń na opryskiwacze.



Podlaska Izba Rolnicza w ramach
swojej działalności organizuje
letnie i zimowe kolonie dla dzieci
rolników. Łącznie co roku
wysyłamy ok. 150 dzieci przy
współpracy z Krajową Radą Izb
Rolniczych. Na ich organizację 
pozyskujemy 160 000 zł/rocznie.



Współpraca międzynarodowa:

Podlaska Izba Rolnicza nawiązywała i rozwijała
kontakty z sąsiadami: z Litwą i Białorusią.



Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Agroliga

Konkurs Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Od lat przedstawiciele PIR pracując w komisjach konkursowych, 
wspierają nowoczesność oraz promując bezpieczeństwo na wsi:



Podlaska Izba Rolnicza zabiera głos w mediach w sprawach ważnych dla rolnictwa



Uroczystości Wspomnienia 
Świętego Izydora Oracza

Odznaczeni na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej za szczególne 
zasługi w rolnictwie  medalem Św. Izydora Oracza:

2016r.- Jan Stanisław Wdowiak- Przewodniczący Rady 
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Suwałkach

2017r.- Antoni Przyborowski- Przewodniczący Rady 
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie

2018r. Maciej Bobel- Przewodniczący Rady Powiatowej 
Podlaskiej Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim



Odbyły się dwie edytcje
„Agro na obcasach”

W każdej wzięło udział ponad 700 osób.



Podlaska Izba Rolnicza 
organizuje konkursy:

•Rolniczki motorem innowacji w 
Polsce;

•Rolnik Roku w 2018r.;

• Skarby Europy zaklęte w szkle.



7 września 2015r.- udział Podlaskiej Izby Rolniczej w proteście
europejskich rolników w Brukseli



30 stycznia 2016r.
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa w Łomży



22 kwietnia 2016 r. 
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa w Suwałkach

41



10 października 2016r.
20-lecie Samorządu Rolniczego w 

województwie podlaskim



12 czerwca 2017r.-
Życzenia dla Arcybiskupa

Tadeusza Wojdy

Prezes Grzegorz 
Leszczyński wspólnie z 

Wiceprezesem Markiem
Siniło składali życzenia od 

rolników z całego
województwa podlaskiego

dla nowego metropolity
białostockiego.



23 października 2017 r.- Reforma 
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku 

Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała 
konferencję, podczas której omówiono 
Ewolucję WPR - ważniejsze etapy rozwoju 
WPR, WPR na lata 2014-2020 oraz 
dokonano przeglądu najważniejszych 
propozycji zmian WPR w perspektywie 
2020+.



2 grudnia 2017r. 
Konferencja samorządu

rolniczego
w Sejmie RP 

Bieżąca sytuacja w 
rolnictwie oraz działalność
izb rolniczych, związków

zawodowych i społeczno-
zawodowych organizacji

rolników



Spotkanie z młodymi rolnikami 16.10.2018r.

Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd młodych rolników na 
spotkanie z Premierem



Obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 

Niepodległości

11 listopada 2018r. 



15 stycznia 2019 r. spotkanie MRiRW z 
Prezesami wojewódzkich izb rolniczych w 

kwestii Postulatów Izb Rolniczych 
skierowanych do Rządu RP

Podczas spotkania podjęto decyzję o 
stworzeniu zespołów 
konsultacyjnych, w których 
rozwiązywane będą najważniejsze 
problemy i przedstawiane postulaty 
rolników. Samorząd rolniczy 
zaproponował 7 obszarów 
tematycznych:

• Wspólna Polityka Rolna

• Afrykański Pomór Świń

• Infrastruktura na obszarach 
wiejskich

• Obrót ziemią rolną

• Rynki rolne

• Konstytucja dla rolnictwa, miejsce 
rolnictwa na obszarach wiejskich

• Rolnictwo na obszarach górskich



Skład Zespołów konsultacyjnych powołanych przez 
Podlaską Izbę Rolniczą 

1. Wspólna Polityka Rolna: Marek Siniło

2. Afrykański Pomór Świń: Grzegorz Leszczyński, Romuald Gosk oraz Bożena Jelska- Jaroś

3. Infrastruktura na obszarach wiejskich: Jolanta Wielgat

4. Obrót ziemią rolną: Witold Grunwald i Antoni Sowiński

5. Rynki rolne: Grzegorz Leszczyński, Romuald Gosk oraz Bożena Jelska- Jaroś

6. Konstytucja dla rolnictwa, miejsce rolnictwa na obszarach wiejskich: Jolanta Wielgat

7. Rynek drobiu oraz owoców i warzyw: Cezary Ozorowski i Krzysztof Lipski



Porozumienie Rolnicze –
zespół roboczy

ds. Wołowiny

Prezes Grzegorz 
Leszczyński został 
Przewodniczącym 

zespołu.



Targi to źródło wiedzy o technologii rolniczej. Dzięki udziałowi w 
targach PIR promuje rolnictwo, ale też zdobywa nową wiedzę.

25.11.2016r. – Targi rolnicze Ptak  
Warsaw Expo w Nadarzynie

30 listopada 2017r. Centralne Targi Rolnicze 
PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie 



Podlaska Izba Rolnicza 
co roku uczestniczy
w Obchodach Dnia
Jedności Rolniczej
w Świętej Wodzie



Przedstawiciele PIR uczestniczą w dożynkach wojewódzkich:

2018r. Dożynki Wojewódzkie 
w Wigrach

2017r.- Dożynki Wojewódzko-
Diecezjalne w Perlejewie



Reprezentacja Podlaskiej Izby Rolniczej co roku bierze udział 
w Dożynkach Prezydenckich w Spale



1. Cen rekomendowanych w 

rolnictwie.
2. Systemu finansowania rolnictwa 
oparty o Państwowy Bank Rolny.
3. Powszechny Rządowy system 
ubezpieczenia od niekorzystnych 
warunków atmosferycznych w 
rolnictwie .
4. Ułożenie relacji rolnictwo-
myślistwo, rolnictwo- parki narodowe.
5. Główne zadania Rządu w realizacji 
programów: 

- retencja wód na obszarach 
rolnych;

- wapnowanie gleb.

Planowane działania Podlaskiej Izby Rolniczej w kierunku: 



Propozycje zmian 
do ustawy 

o izbach rolniczych:

1. Rzeczoznawcy rolni przy Izbach Rolniczych;

2. Prawnicy obsługujący rolników w Izbie Rolniczej;

3. Organizacja i zastępstwo w gospodarstwach rolnych;

4. Opiekun grup producenckich;

5. Analiza opłacalności produkcji rolnej;

6. Utworzenie Rad Społecznych w Parkach Narodowych i 
powołanie w ich skład delegatów podlegających 
terytorialnie pod PN.



Zapraszamy do naszych biur

Przygotowała: Justyna Kaliszewicz


